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СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Холоденко В. О. 

 
У статті проаналізовано різноманітні підходи у розумінні поняття "творча 

активність". Конкретизовано сутність та зміст творчої активності особис-

тості, обґрунтовано детермінанти її розвитку. В структурі досліджуваного 

феномену виокремлено мотиваційний, афективний та поведінковий компоненти. 

Ключові слова: творчість, творча активність, особистість.  

 

В статье проанализированы разнообразные подходы к определению понятия 

"творческая активность". Конкретизированы сущность и содержание творчес-

кой активности личности, обоснованы детерминанты еѐ развития. В струк-

туре исследуемого феномена выделены мотивационный, аффективный и пове-

денческий компоненты. 

Ключевые слова: творчество, творческая активность, личность. 

 

The author analyzes various approaches to the definition of "creative activity", specifies 

the essence and content of creative activity, and substantiates the determinants of its 

development. In the structure of this phenomenon there have been identified such 

components as motivational, affective and behavioral.  

Key words: creation, creative activity, personality. 

 

 

Суспільно-політичне життя нашої держави на сучасному етапі її розвитку 

характеризується різноманітністю та складністю, а отже, вимагає від громадян 

швидкої орієнтації в нових обставинах, відмови від шаблонів у діяльності, рухливого 

мислення та творчого підходу в розв’язанні великих та малих завдань. Величезний 

вплив на становлення кожної окремої особистості має система освіти. Саме вона 

повинна забезпечити такі умови, які сприятимуть формуванню людей з активною 

життєвою позицією. Нагальна потреба оновлення теорії й практики навчання з 

метою реалізації потреби суспільства у творчо-активних громадянах спрямувала 

наш науковий пошук на виявлення змістової сутності творчої активності особистості 

та детермінант її розвитку. 

У філософській, психологічній та педагогічній літературі термін "активність" 

застосовується як характеристика особистості та її діяльності. У свою чергу, слово 

"творча" характеризує активність, вказує на її певний характер. Тобто це вже не 

просто активність, а активність у творчості, до творчості. Якщо активність характерна 

риса особистості, то творча активність – характеристика творчої особистості, яка не 

змогла б актуалізувати свій творчий потенціал, реалізувати його у творчій діяльності 

без енергетичного поштовху творчої активності. Тому вивчати поняття творчої 

активності в теоретичному та практичному аспектах необхідно через такі поняття, як 

творчість, активність, творча діяльність, творча особистість, творчий потенціал, твор-

чі здібності. Тільки таким чином можна осягнути глибинну сутність досліджуваного 

поняття, виявити корені, джерело його походження та детермінанти його розвитку.  

Поняття творчої активності сформувалось у процесі розроблення поняття 

активності. Тому воно є видовим по відношенню до родового поняття активності. 

Найбільш широко поняття творчої активності висвітлюється в сучасній психолого-

педагогічній літературі.  

Творчу активність визначають: як якість особистості – Н. Вишнякова, Ш. Гане-

лін, В. Кузін, О. Матюшкін, Л. Новікова, Г. Шамова; як компонент темпераменту – 

В. Небиліцин; як особливу потребу – Л. Божович; як діяльність – А. Люблінская, 

В. Ротенберг; як міру діяльності – В. Коган; як взаємодію з дійсністю – Б. Кадиров, 

Н. Лейтес. Це є основні підходи до розуміння досліджуваного феномена.  

Загалом можна відзначити існування надзвичайно широкого діапазону погля-

дів, і в межах цієї статті ми мали на меті їх проаналізувати, узагальнити та надати 

власну інтерпретацію змістової сутності творчої активності особистості. Так, 



 Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 1 

85 

Л. Єрмолаєва-Томіна пов’язує творчу активність із креативогенними особистісними 

утвореннями, якостями когнітивних процесів і визначає її як надлишкову стосовно 
стимулу діяльності. У тлумаченні досліджуваного поняття автор спирається на праці 

С. Арієті, Є. Девіс, Ф. Фарлей, які визначають творчу активність як пошукову, пере-

творювальну активність особистості, що не стимулюється ззовні й ототожнюють її з 

креативністю [7].  

Р. Нізамов розглядає творчу активність як складне ставлення людини до 

дійсності, як комплекс якостей людини, де взаємодіють інтелектуальні, вольові, 
емоційні процеси; як прагнення проникнути в суть речей, застосувати нові прийоми 

подолання перешкод, здібність вносити елементи новизни у способи виконання 

завдань та розв’язання завдань [12, с. 6]. 

Подібне визначення творчої активності дає Е. Сет. Він вважає, що творча 

активність – це сплав емоційних, вольових, інтелектуальних якостей людини, які 

виявляються в ініціативності, самостійності, емоційній чутливості, вольових, ціле-
спрямованих діях, свідомості вчинків. Основа цих якостей – яскрава особистість, яка 

має свою думку і своє ставлення до будь-чого [18]. 

Т. Волобуєва трактує творчу активність учня як мобілізацію його інтелекту-

альних, вольових і фізичних сил на створення в процесі навчання нового продукту, 

що відрізняється від відомих йому раніше [5]. Д. Іванова стверджує, що творча актив-
ність молодшого школяра у різних видах діяльності виявляється у пошуку нового, 

ініціативі та самостійності у виборі об’єкта діяльності й у процесі її здійснення, в ори-

гінальності способів та результатів цієї діяльності, а також в умілому використанні 

знань, умінь і навичок, в умінні бачити нові завдання у звичному, щоденному [8]. 

С. Діденко характеризує поняття творчої активності як більш-менш стійке 

утворення динамічного характеру, яке є не окремою рисою особистості, а її інте-
гральною якістю, яка складається з цілого комплексу емоційних, інтелектуальних, 

характерологічних особливостей, які дають людині змогу творити у будь-якому виді 

людської діяльності і виявляються як самодіяльність у вільній, свідомій, ініціативній 

внутрішньо необхідній діяльності [6]. 

Н. Біла зазначає, що творча активність є цілісною якістю особистості, яка 
спрямована на перетворення діяльності. Вона є не відокремленою групою вмінь та 

навичок, а цілісним формуванням якостей, що визначають ідейну зрілість осо-

бистості, її моральну позицію, високий рівень загальної культури, активну виконав-

ську діяльність і методичну підготовку [1]. 

О. Ковальов вважає, що творча активність – це психологічний вияв осо-

бистості в тій чи іншій творчій діяльності. Самостійність же визначає характер участі 
в такій діяльності [9, с. 167]. 

О. Лобова визначає творчу активність як сталу і водночас динамічну інтегра-

тивну особистісно-діяльнісну характеристику, що спрямовує людину на перетво-

рювальну діяльність та забезпечує творчий рівень цієї діяльності завдяки єдності 

двох основних структурних елементів: творчо орієнтованої мотиваційної сфери та 
творчих здібностей, які є своєрідним підґрунтям творчої активності [11]. І. Ступ-

ницький і С. Гасанов до складу творчої активності відносять процес реалізації 

творчих здібностей та творче мислення [16]. О. Сущенко вважає, що складові еле-

менти творчої активності – інтелектуальна ініціатива, мотив, комунікативність – базу-

ються на загальних та спеціальних здібностях і передбачають спеціальні вміння [17].  

До структури творчої активності Л. Єрмолаєва-Томіна відносить основні 
компоненти творчості, а саме: самостійність вибору об’єкта мислення, вихід за межі 

завдання, перетворення завдання і стимулу [7]. С. Діденко на основі дослідження 

естетичної оцінної діяльності молодших школярів виділяє такі структурні компоненти 

творчої активності: аксіологічний, емоційно-перцептивний, гносеологічний, праксео-

логічний. У запропонованій структурі між першими трьома компонентами домінують 

координаційні зв’язки, в той же час аксіологічний компонент інтегрує всі інші, 
надаючи їм творчого характеру [6]. До складу музично-творчої активності дітей, на 

думку Н. Вишнякової, входять: емоційне сприймання, комбіноване уявлення, музич-

но-слухові уявлення [4]. 

Для творчої активної особистості характерна домінанта на майбутнє. Суще і 

минуле є базисом для майбутнього, без майбутнього життя згасає. І майбутнє, і твор-
чість містять елементи несподіваності, непередбачуваності, незапрограмованості, 
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імпровізації. Визначальною рисою творчої активності є самоорганізація особистості у 

пошуку нової інформації для неординарного вирішення різних проблем. Стимулами 
та мотивами творчо-пошукової активності у розв’язанні суперечностей і проблем 

стають емоції успіху, потреба у самоствердженні, а також посильність завдання та 

необхідність його вирішення. 

І. Коган вважає, що суб’єкта у творчий пошук втягує будь-яка проблемна си-
туація, тому її значення для формування творчої активної особистості важко 
переоцінити. Творча активність під час пошуку викликає специфічний психічний стан, 
який характеризується "високим динамізмом емоційних переживань, спрямованістю 
на істину, мисленнєвою активністю, рівень яких визначається ступенем суб’єктивної 
значущості, пізнавальної привабливості й складності проблеми" [10, с. 145]. 

Х. Грабер дійшов до висновку, що довготривалі та багаторазові зустрічі 
людини із відповідним проблемним полем призводять до змін у її когнітивній сфері, 
створення нових форм соціальних зв’язків з іншими людьми та нових форм усві-
домлення самого себе, тобто до утворення людської екстраординарності у вигляді 
реальних творчих досягнень. Під час інкубаційного періоду, із заглибленням у вимо-
ги завдання відбувається свого роду самомобілізація себе, своїх психологічних ре-
сурсів, що й забезпечує можливість екстраординарних творчих рішень [20]. На нашу 
думку, така самомобілізація є виявом творчої активності особистості. 

Поштовхом до появи тих чи інших творчих продуктів, як стверджують Дж. Уол-
терс і Х. Гарднер, є процес радикальної перебудови індивідуального пізнавального 
досвіду. Так, в умовах вибіркової взаємодії суб’єкта з певними аспектами свого оточе-
ння та змін в його уявленнях про певну предметну галузь і самого себе відбувається 
кристалізація досвіду [21]. Велику роль у цьому процесі відіграє творча активність.  

Ю. Бокань [3], В. Овчинніков [13], Я. Пономарьов [14] зазначають, що при-
чиною виникнення особливої напруги і готовності творчих потенцій особистості до 
активності в перетворювальний діяльності є діалектичний зв’язок і суперечності 
продуктивного та репродуктивного у творчому процесі, міра їх співвідношення. 
Творчість, по суті, є реалізацією прагнення людини активізуватись і використати всі 
свої здібності. На жаль, непоодинокі випадки, коли людина, наділена творчим потен-
ціалом, так і не реалізує його, залишаючись лише пасивним спостерігачем. Тільки 
спрямованість на творчість, самореалізацію, самодіяльність включає механізми 
творчої активності і призводить до розвитку всіх сутнісних сил людини. 

С. Смірнов вбачає чотири напрямки розвитку активності: за співвідношенням 
внутрішньої і зовнішньої організації причин активності – вісь міри ініціативності: від 
пасивності через реактивність до абсолютно спонтанної активності; зростання часо-
вих проміжків між початком впливу та його результатом; від адаптації до пере-
творення, до збереження і розвитку внутрішньої визначеності; інтенсивність актив-
ності як міра руху, енергії, реальної або потенційної зміни і розвитку [15, с. 23–25].  

Творча активність формується у процесі творчої діяльності і впливає на її 
якість. Вона виявляється у спрямованості та стійкості пізнавальних інтересів, праг-
ненні до оволодіння новими знаннями, способами діяльності, мобілізації вольових 
зусиль на досягнення мети творчості. Творча активність проходить через всі стадії 
творчого процесу. Так, внутрішня активність, розвиваючись і трансформуючись у 
продуктивних діях, стає результатом творчої діяльності. 

Для розвитку творчої активності необхідно розвивати нові, ефективні й 
аутентичні емоційні синдроми, тобто "емоційну креативність". При цьому креатив-
ність емоцій розуміється як творчий акт, а аутентичність емоційної реакції – як 
відповідність потребам, цінностям та інтересам суб’єкта [19, с. 25]. 

На формування творчої активності великий вплив мають зовнішні фактори: 
соціальне середовище, умови освіти, навчання, виховання. Відомо, що творча ак-
тивність особистості найкраще виявляється в екстремальних ситуаціях, ситуаціях 
успіху та свободи. Це необхідно враховувати і намагатись застосовувати у форму-
ванні творчої особистості. І. Бех стверджує: "За надмірної регламентації поведінки, 
коли дитина вже має відповідні можливості самостійної регуляції поведінки, але її дії 
обмежуються, пригнічується творча активність дитини: вона стає безініціативною, 
чекає вказівок ззовні і звикає орієнтуватись тільки на них" [2, с. 115]. Уникнути таких 
негативних наслідків можна за умови, що особистість не буде позбавлена мож-
ливості свідомого самостійного вибору шляхів, форм, методів пошуку й поведінки. 
При цьому свобода не повинна переростати у вседозволеність, переходити розумні 
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межі: надаючи свободу і стимулюючи ініціативність, слід виховувати свідому дис-
циплінованість, організованість і відповідальність. Тому що саме свідоме ставлення 
до діяльності, самодисциплінованість, ініціативність, безкорисливість, внутрішні 
мотиви діяльності, тобто потреба в творчості, спрямованість на творчу діяльність, 
отримання задоволення від процесу, змісту творчої діяльності, а не в результаті 
отримання винагороди за неї, є виявами найвищого рівня творчої активності. 

Отже, творча активність – це наполеглива, напружена, енергійна діяльність, 
що виявляє сутність творчості, а творчість є вираженням найвищої активності. Важ-
ливо зрозуміти, що не кожна діяльність є активністю, а творча активність, насам-
перед, є ознакою суб’єкта діяльності, а не її самої. Існують різні підходи до визна-
чення творчої активності особистості. Найчастіше її розуміють як характерну рису 
особистості або пошукову діяльність. На нашу думку, творча активність – це 
складова частина особистості, яка реалізується через діяльність і задає її динамічні 
межі. Тому її можна розглядати і як якість особистості, і як процес, і як результат. 

Ми вважаємо, що творча активність суб’єкта складається з мотиваційного, 
афективного та поведінкового компонентів. Мотиваційний компонент у структурі 

досліджуваного поняття відіграє вирішальну роль, адже мотиви є рушійною силою 
будь-якої діяльності особистості. Він відображає спрямованість людини на творчість: 
наявність потреби у самовираженні, самореалізації, а також сформованість та 
стійкість інтересу до пізнавальної творчої діяльності (як до процесу, так і до 
результату). Афективний компонент характеризується емоційною сприйнятливістю 

особистості і передбачає багатство емоційних переживань, підвищений емоційний 
фон діяльності, інтенсивність емоційних реакцій, чутливість, вразливість, здатність 
до емпатії. Поведінковий компонент включає пізнавальні можливості суб’єкта, 

вольову регуляцію дій та результативність творчих процесів. Когнітивне наповнення 
творчої активності виявляється в ініціативному пошуку особистістю нової інформації, 
шляхів та засобів самовираження, виході за межі завдання, здатності мислити 
образами, гнучкості мислительних процесів, здатності мислити нестандартно, неор-
динарно вирішувати проблеми. Вольова організація особистості полягає в 
цілеспрямованості зусиль та наполегливості у доланні труднощів, витримці та воло-
дінні собою, довготривалій концентрації у процесі творчості та доведенні початої 
справи до кінця. Результативність творчих процесів складають творча переробка 
інформації та усвідомлення особистісно значущого у процесі її інтерпретації, а також 
утворення продукту творчості. 

На основі аналізу наукової літератури ми дійшли таких висновків. 

Творча активність не обов’язково повинна призводити до створення нового, 
суспільно вагомого. Головне, щоб продукт або процес творчості мав значення для 
розвитку особистості, адже суспільство розвивається завдяки розвитку кожної 
окремої особистості. Отже, творча діяльність, вагома для особистості, є вагомою і 
для суспільства. 

Творча активність – складова частина творчого потенціалу. Вона народжу-
ється у неповторному сплаві емоцій, інтелекту, волі, характерологічних особливо-
стей особистості і є тим згустком енергії, що викликає до життя творчі потенції. 
Творча активність – це самомобілізація, що спрямована на розкриття всіх сутнісних 
сил людини. Творча активність мотивована внутрішньою потребою у творчості, базу-
ється на загальній активності та взаємодії свідомого, підсвідомого й неусвідомлю-
ваного. Вона виявляється, розвивається і формується у процесі творчої діяльності, у 
доланні суперечностей та проблемних ситуацій і по суті є самодіяльністю, важливою 
умовою якої є свобода. Отже, творча активність – це активність особистості, спря-
мована на перетворення дійсності і себе самої. 

Розвиток творчих здібностей, таких як продуктивна уява, емпатія, фантазія, 
інтуїція, нестандартне асоціативне дивергентне мислення неминуче призводить до 
розвитку творчої активності. І навпаки – завдяки творчій активності розвивається 
творчий потенціал особистості, відбувається реалізація особистості у творчості. 
Характер творчої діяльності і рівень творчої активності зумовлені цілями, ціннісними 
орієнтирами, ідеалами, потребами, звичками, навичками, стереотипами, досвідом, 
біологічними, фізичними та фізіологічними потенціалами, що лежать в основі 
внутрішніх та зовнішніх суперечностей людини.  

Формування творчої активності особистості залежить від раціонального та 
ефективного використання нею тих умов, які надає суспільство для розкриття її 
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творчих потенцій. Отже, наступними напрямками дослідження можуть стати: роз-
робка системи педагогічних впливів на розвиток творчої активності дітей різних 
вікових категорій в умовах середньої та спеціальної шкільної освіти, а також підго-
товка майбутніх вчителів до педагогічного керівництва процесом становлення та 
розкриття творчого потенціалу особистості у галузі музичного мистецтва. 
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